TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU
DİSİPLİN TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç:
Madde 1
Bu Talimat, Bilardo Federasyonunun faaliyetlerinde spor ahlakına uygun disiplinin sağlanması,
Disiplin Kurulunun oluşumu, ulusal ve uluslar arası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan
eylemler ile bunlara uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2
Bu Talimat, Bilardo Federasyonunun faaliyetlerine katılan; kulüpleri, kuruluşları
sporcuları, hakemleri, antrenörleri, yöneticileri, sporcu temsilcilerini ve bilardo sporunda görevli diğer kişileri
kapsar.
Dayanak:
Madde 3
Bu Talimat,21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı “ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun’un Ek-9 uncu maddesi ve 02 Aralık 2006 tarih ve 26364 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Türkiye Bilardo Federasyonu “ Ana Statüsünün 17. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4
Bu Talimatta geçen;
Ana Statü: Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünü,
Federasyon:. Türkiye Bilardo Federasyonunu,
Kulüp: Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından tescil edilmiş bilardo kulüplerini
Sporcu: Lisanslı olarak bilardo sporu yapan kişileri
Disiplin Kurulu: Türkiye Bilardo Federasyonu Disiplin Kurulunu ,
UMB: Dünya Bilardo Birliğini,
CEB: Avrupa Bilardo Konfederasyonunu,
EPBF: Pool Bilardo Avrupa Federasyonunu,
IBSF: International Snooker Federasyonunu,
Teşkilat: Türkiye Bilardo Federasyonu Merkez ve yurt içi tüm birimlerini,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN KURULUNUN
OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA USULÜ
Disiplin kurulunun oluşumu
Madde 5 –
(1) Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki olağan genel kurula kadar görev
yapmak üzere seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Kurul üyelerinden en az ikisinin hukukçu
olması şarttır.
(2) Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(3) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(4) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden
liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır.

Disiplin Kurulu toplam üye sayısının üç’e düşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından
olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılır.
Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için Ana Statünün 10 ncu Maddesi birinci fıkrasındaki şartlar aranır.
Asil üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur. Asil üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asil
üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır. Yedek üyenin süresi yerine geçtiği üyenin süresi kadardır. Disiplin
Kurulu toplam üye sayısının 3’e düşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından olağan üstü Genel Kurul
toplantıya çağırılır.
Disiplin Kurulunda üye olabilmek için Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu yan kurullar
ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu üyesi olmamak gereklidir. Ancak Disiplin Kurulunda
bulunması zorunlu olan hukukçular aynı zamanda hukuk kurulu üyesi olabilir. Disiplin Kuruluna
seçilenlerin, varsa bilardo sporuyla ilgili diğer dernek ve kuruluşlarındaki idarecilik görevleri sona erer.
Görevler :
Madde 6
Disiplin Kurulu, Kulüpler, bilardo faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör,
yönetici ve görevli diğer kişilerin disiplin yönetmeliğine aykırı olarak karıştıkları ya da gerçekleştirdikleri
eylem ya da fillere kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin Kurulu görevlerinde ve
kararlarında bağımsızdır.
Toplantı Usulü:
Madde 7
Disiplin Kurulu ayda bir veya gerektiğinde toplanır. Toplantı, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı
üzerine en az 3 üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler
katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla verilir. Başkan ve Başkan
vekilinin bulunmaması halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. Mazeretsiz olarak üst üste 2 veya bir yıl
içinde aralıklı olarak 4 toplantıya katılmayan Disiplin Kurulu üyesinin, üyeliği düşer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZALAR VE SUÇ OLUŞTURAN EYLEMLER
Cezalar :
Madde 8
Bu Talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; Uyarı cezası –
Müsabakadan men cezası – Hak mahrumiyeti cezası – Para cezası – Puan indirme cezası – Alt lige indirme
cezası ve tescil iptali cezalarıdır. Puan indirme cezası, alt lige indirme cezası ile tescil iptali cezası verme
yetkisi yalnızca Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. Disiplin cezaları ile ilgili olarak federasyonun uluslar
arası federasyonlar nezdindeki yükümlülükleri saklıdır.
a) “ Uyarı cezası “ ilgililerin dikkatinin çekilmesidir.
b) “ Müsabakadan men cezası “ Kulübün ve sporcunun ulusal ya da uluslar arası müsabakalara, resmi ya da
özel turnuvalara katılmaktan men edilmesidir. Men cezası müsabakalardan men, resmi ya da özel turnuvalara
katılmama olarak uygulanabileceği gibi bunların tamamı olarak da uygulanabilir.
c) “ Hak mahrumiyeti cezası “ kişinin, Disiplin Kurulu tarafından belirlenecek bilardo müsabakalarına
katılmaktan, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon, kulüp veya kuruluş yöneticisi, idari
ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; Kulüp veya kuruluş mensubu olarak Federasyonla
resmi ilişkide bulunmak ve müsabakadan süreli olarak ya da tamamen men edilmesidir.
d) “ Para cezası “ Bilardo ile ilgili olarak, en düşük ve en yüksek hadleri her yıl Yönetim Kurulunca
belirlenecek olan paranın gelir olarak Bilardo Federasyonuna ödenmesidir.
e) “ Puan indirme cezası “ Takım müsabakalarında ve ferdi müsabakalarda oluşan bir disiplin suçuna
karşılık olarak puan indirme veya puan vermeme cezası uygulanır. Takım müsabakalarında bu ceza
kazanılmış bir takım maçı puanının toplam puanlarından silinmesi şeklinde uygulanır. Aynı veya başka bir
suç nedeni ile aynı müsabakada ikinci defa puan indirimi cezası verilemez. Bu durumda Disiplin Kurulu
başka cezaların uygulamasına geçer.
f) “ Alt lige indirme cezası “ Bir takımın bulunduğu ligden alt lige indirilmesi cezasıdır. Lig müsabakalarına
katılmamak, katıldığı lig müsabakalarında 2 maça çıkmamak, disiplin açısından ligden ihracı gerektirecek

nitelikte suç işlemek gibi durumlarda alt lige indirme cezası uygulanacaktır. Alt ligin olmaması durumunda
ceza “ligden süreli ya da süresiz olarak uzaklaştırma” ya da para cezası olarak uygulanabileceği gibi bu
cezaların her ikisi de uygulanabilir.
g) “ Tescil iptali cezası “ Kulübün veya spor tesisinin Bilardo Federasyonundaki sicil kaydının silinmesi ve
bilardo faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. Bu ceza spor tesislerinin ticari faaliyetlerinin engellenmesini de
kapsar.
Kasıtsız Eylemler :
Madde 9
A – Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız olarak yerine getirmeyen, eksik veya yanlış
yerine getirenler ,
B – Türkiye Bilardo Federasyonu yetkili kurulları tarafından sorulan sorulara, istenilen izahata, kasıtsız olarak
süresinde yanıt vermeyen, eksik veya yanlış yanıt verenler,
C – Türkiye Bilardo Federasyonu yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı
kaba, müstehzi ve küçük düşürücü şekilde hareket edenler , uyarı cezası ile cezalandırılır.
Centilmenliğe Aykırı Hareket:
Madde 10
Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler süresi Disiplin Kurulu
kararına bağlı olarak “ Hak Mahrumiyeti “ cezası ile cezalandırılır.
Talimatlara Aykırı Hareket:
Madde 11
Türkiye Bilardo Federasyonu mevzuatlarına kasten aykırı harekette bulunanlar Disiplin Kurulu kararı
ile Hak Mahrumiyeti veya Para Cezası ile cezalandırılırlar. Hak Mahrumiyeti cezaları 1 müsabakadan fazla
ise Federasyon Yönetim Kurulunun incelemesi ile sonuca bağlanır. Para cezalarının seviyesi konusunda
Disiplin Kurulu kararı yeterlidir.
Hakaret :
Madde 12
Türkiye Bilardo Federasyonu veya bu teşkilatın mensubuna hakem veya sporculara huzurunda veya
gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya maddei mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi
sırasında hakaret eden veya asılsız iddialarda bulunan kimseler Hak Mahrumiyeti veya Para cezası ile
cezalandırılır.
Müessir Fiil :
Madde 13
Türkiye Bilardo Federasyonu mensuplarına ve görev yapan tüm personeline, görev yaparken veya
yaptıkları görevden dolayı ayrıca müsabakalardan önce, müsabaka sırasında ve sonra, fiziksel zarar verecek
müessir fiil işlendiği takdirde Hak Mahrumiyeti, Para cezası verileceği gibi ağır hallerde ceza sürekli hale
çevrilerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.
Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırma:
Madde 14
Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı
lisansı kullanmak sureti ile Teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek
kullanan veya kullandıranlar bir yıldan az olmamak üzere Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ağır
hallerde sürekli Hak Mahrumiyeti cezası verilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Eğer
suç kulüp veya kuruluş tarafından işlendi ise ceza ilgili kulübe veya kuruluşa uygulanır.
Ceza Süresini Beklemek:
Madde 15
Müsabakadan men cezasına rağmen beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya yönetim
önleminin tebliğine rağmen ve bu önlem kaldırılmadan müsabakalara katılanlar veya bunu temin edenler ile

yönetmekten men edilmiş yöneticilik yapanlar mevcut cezasına ek olarak ve bir yıldan az olmamak kaydı ile
cezalandırılırlar.
İzinsiz Yabancı Milli Takımda veya Yabancı Bir Kulüpte veya Ferdi Katılımlı Uluslararası
Müsabakaya Katılmak:
Madde 16
Yabancı bir ülkenin Milli Takımında veya Yabancı bir ülke Kulüp Takımında veya ferdi katılımlı
uluslar arası turnuvalarda Türkiye Bilardo Federasyonundan izin almaksızın oynayan sporcular bir yıldan az
olmamak kaydı ile Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz ve Mazeretsiz Müsabaka Düzenlemek:
Madde 17
Bilardo Müsabaka Talimatının “ Müsabakaların Düzenlenmesi “ ile ilgili madde hükümlerine
uymayanlar, Federasyondan izin almaksızın müsabaka yapanlar veya yaptıranlar ile Ana Statüde belirtilen
şartlarda kulüp tescilini yaptırmayanlar bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men cezası ile
cezalandırılırlar. Mülki idari amirliklerine ve Cumhuriyet Savcılığına yapılacak başvuru ile izinsiz yarışmanın
yapıldığı tesisin kapatılması talep edilebilir. İzinsiz yarışma organize edenler veya yönetenler hakkında kanun
ve yönetmeliklere aykırı davranıştan dolayı cezalandırılmaları ve kullanılan tesisin kapatılması için mülki
idare amirliklerine ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulur. İlanları ( yazılı ve sözlü basın, internet
ortamı veya basılı afiş ) durdurulur, yarışmalar başlatılmaz, başlayan yarışmaların durdurulması sağlanır.
İzinsiz yarışmanın ilan edilen başhakemi hakkında idari soruşturma açılarak bir yıldan az olmamak kaydı ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca ilgili tüm kişi veya kuruluşa en üst hadden para cezası
verilir.
Federasyonun veya teşkilatlarının düzenlediği müsabakalara katılması gerektiği halde mazeretsiz
katılmayan kişiler altı aydan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men kulüpler ise bir yıldan az olmamak
kaydıyla müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.
Milli Müsabakaya Katılmamak:
Madde 18
Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak Milli müsabakalara veya hazırlık
kamplarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu 3 aydan bir yıla
kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. Olayın niteliğine göre ceza hükümleri arttırılabilir.
Milli Şerefi İhlal:
Madde 19
Yurt içinde veya Yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya yabancı bir milletin
onurunu kırıcı harekette bulunanlar bir yıldan 3 yıla kadar müsabakalardan men cezası alırlar.
Saha Olayları :
Madde 20
Bilardo müsabakaları oynanırken güvenliği bozan, olay çıkaran, hakaret eden, yaralamak, yakıp
yıkmak, tahrip etmek gibi münferit ya da toplu tecavüzlerde bulunan kişiler bir yıldan 3 yıla kadar Hak
Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hileli ve Danışıklı Müsabaka:
Madde 21
Hileli ve danışıklı bilardo müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan
men cezası veya bir alt lige indirme cezası ya da bir yıl süre ile Hak Mahrumiyeti cezası uygulanır. Kulüpler
ve tesisler için ise tescil iptali cezası için Bilardo Federasyonu Yönetim Kuruluna öneride bulunulur.
Doping:
Madde 22
Ferdi ya da Kulüp müsabakalarında;
a) Sporcunun doping kontrolüne gitmeyi reddetmesi, doping kontrol işlemine uygun olmayan davranışlarda
bulunması, hile yapması veya hileye teşebbüs etmesi, müsabakadan önce veya müsabaka sırasında doping

maddelerini kullanması “ A “ örneğinde yasaklı bir maddenin tespit edilmesine rağmen sonuca 48 saat içinde
itiraz edilmemesi , “ B “ örneğinin analizinde de yasaklı bir maddenin tespit edilmesi, sporcunun doping
yaptığını gösteren delillerin bulunması, durumlarında sporcu ilk defa için 2 yıl müsabakalardan men cezası,
tekrarında ise sürekli Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
b) Doping kontrolü yapıldıktan sonra bir sağlık kuruluşundan alınacak rapor veya komisyona yapılacak
başvuru cezai işlem sırasında dikkate alınmaz.
c) Kulüp müsabakalarında doping kontrolü sonucunda bir kulübün bir sezonda bir sporcusundan pozitif
sonuç alınması durumunda kulüp 1.000,00 YTL. para cezası ile cezalandırılır. Bu para cezası, kulübün 2
sporcusundan da pozitif sonuç alınması durumunda beş kat, üç veya daha fazla sporcusundan da pozitif sonuç
alınması durumunda on kat arttırılır. Ayrıca kulübün ligde bir maçta kazandığı takım puanı silinir. Aynı
durum ferdi müsabakalarda gerçekleşirse para cezası kulüpten değil sporcudan tahsil edilir.
d) Doping kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli sporcunun müsabakaya
katılmasını sağlayan, doping olayına karıştığı , katıldığı , önerdiği , zorladığı , yardım ettiği , uyguladığı
saptanan yönetici , antrenör ve diğer ilgililer bir yıldan üç yıla kadar Hak Mahrumiyeti ve 1.000,00 YTL. para
cezası ile cezalandırılır. Bu durumda ilgililer hakkında verilen para cezaları kulübünden tahsil edilir.
e) Doping yaptığı sabit olduğu takdirde Federasyonca bu doping kontrolü için yapılan giderlerin 10 katı
tutarı sporcunun kendisinden, kulüp müsabakalarında kulübünden tahsil olunur.
Görev Suçu:
Madde 23
Federasyon bünyesinde görev yapan kişiler, şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine , mevzuata
veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar veya bir aydan altı aya kadar Hak
Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Huzursuzluk Çıkarmak, Emirlere Uymamak:
Madde 24
Ulusal veya uluslar arası organizasyonların devamı süresince disipline aykırı hareketlerde bulunan ve
kafilenin huzurunu bozanlar altı aydan bir yıla kadar, müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda ve spor
seyahatlerinde yöneticilerin talimatlarına uymayan, alaylı ve müztehzi hareketlerde bulunanlar ise bir aydan
altı aya kadar Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Sporcunun tutum ve davranışlarına ve sporcu ahlakına uygun olmayan hal ve davranışlarda
bulunanlar 3 aydan 9 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Tek Taraflı Yönetim, Menfaat ile Yönetim:
Madde 25
Müsabakalarda bir sporcu lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan beş yıla
kadar, bu taraflı yönetimi maddi ve manevi menfaat karşılığı yapan hakemler ise sürekli Hak Mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılırlar.
Görevi İhmal ve Suistimal:
Madde 26
Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakayı kurallar ve talimatlara aykırı yöneten veya
görevlerini suistimal edenler altı aydan üç yıla kadar Hak Mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Milli Müsabaka İzni :
Madde 27
Disiplin Kurulunca verilen kesinleşmiş cezalar bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir makam
ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler. Ancak suç ile ilgili yeni gelişmeler
olduğunda Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu kararı ile cezanın af edilmesi, Disiplin Kurulundan talep
edilebilir.
Uluslar arası müsabakalarda ve Milli Takım yarışmalarında, cezalı veya Yönetim önlemli sporcuların
müsabakaya katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cezayı Azaltan veya Çoğaltan Nedenler
Tahrik
Madde 28
(1) Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin hiçbir kuşkuya yer kalmayacak kadar açık olması ya da görsel
ya da yazılı belgelerle ispat edilebilmesi halinde, belirlenen cezalar yarıdan üçte ikisine kadar
indirilebilir.
(2) Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak mahrumiyeti
cezasına dönüştürülür.
Özel indirim nedenleri
Madde 29
Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp veya kişi lehine cezayı
azaltacak özel nedenleri kabul ederse, ceza, yarıya kadar indirilebilir.
Cezada sıralama
Madde 30
Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme
bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.
Ağırlaştırıcı nedenler
Madde 31
Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men, para veya hak mahrumiyeti cezasını gerektiren
suçun,
a) Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda,
b) Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde,
c) Suça katılım hallerinde,
d) Bu talimatın 12. maddesinde tanımlanan disiplin suçunun medya ya da internet aracılığı
ile gerçekleştirilmesi halinde
e) Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise,
f) Disiplin suçunun alkol, uyuşturucu veya keyif verici vb maddelerin kullanımı neticesinde
veya bu maddelerin tesiri altında işlenmiş olması durumunda
verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.
Tekrar
Madde 32
Geriye yönelik olarak bir yıl içerisinde tekrar disiplin suçu işleyen kişi hakkında öngörülecek
ceza yarısı oranında arttırılır.
Tekrarın devam etmesi halinde, son disiplin suçu için, daha önceden tekerrür için verilen
ağırlaştırılmış cezanın iki katı ceza uygulanır.
İtiraz ve İtiraz Yerleri:
Madde 33
Disiplin Kurulu kararlarına, bildirilmelerinden ( tebliğinden ) itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir.
İtirazlar kulüp veya ferdi lisanslı sporcu tarafından Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna yapılır. İtirazlar ceza
uygulamalarını durdurmaz.
Savunma Alınması:

Madde 34
Savunma alınmadan ceza verilemez. Yazılı savunma Disiplin Kuruluna verilir. Kurul gerek görürse
sözlü savunmayı tespit etmek için üyelerden birini görevlendirebilir. Kulüpler ve kuruluşlar, başkanı veya
görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.
Acil durumlarda savunma yıldırım telgrafı veya acele posta ile alınabilir. Bunların ulaştığı tarih tebligat tarihi
sayılır. Bu durumlarda tebligat Federasyon personeli ile yapılabilir. Tebligatı almaktan imtina edilmesi
durumunda, bu yönde tutulacak bir tutanak tebligat evrakı yerine geçer.
Tebligatı izleyen üç gün içinde savunmanın Federasyona ulaştırılması şarttır. Aksine davranış, savunmadan
vazgeçildiği anlamına gelir.
Karar:
Madde 35
Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren yapacağı ilk toplantıda
delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği izlenimi dikkate alarak karar verir. Kararlar cezalandırmaya
veya cezaya gerek olmadığına veya soruşturmanın ertelenmesine veya düşürülmesine ilişkin olabilir. İlk
toplantıdan ve karardan önce disiplin kuruluna verilenlerin tedbirli olarak sevkleri halinde yönetim önlemi
başlamış olur.
Ceza kararlarında cezaların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulanma usulleri gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Disiplin Talimatına Aykırı Hükümler:
Madde 36
Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler konulamaz. Bu kabil
hükümler geçerli sayılmaz.
Disiplin Talimatının Değişmesi:
Madde 37
Fiilin işlendiği zamanın Yönetmeliği ile sonradan yayınlanan Yönetmeliğin hükümleri birbirinden
farklı ise, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır.
Ceza Surelerine Ait Esaslar
Madde 38
Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile
uygulanır. Yıl resmi takvime göre hesap edilir.
Yürürlük
Madde 39
Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 40
Bu Yönetmeliği Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı yürütür.

